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تنظيـم االنفعـاالت في خفض اضطراب فعـالية برنامج عالجي قائم على 

 األلكسيثيميا  لدى طالب الجامعة

 إيمان على أحمد مصطفى 
 

 المستخلص

يهدف البحث إلى التحقق من فعـالية برنامج عالجي قائم على تنظيـم االنفعـاالت في خفض 
ن طالب جامعة ( طالبًا وطالبة م03اضطراب األلكسيثيميا لدى طالب الجامعة، وتكونت عينة البحث من )

( طالبًا وطالبة تلقت البرنامج 51المنصورة، تم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية تشمل )
( طالبًا وطالبة لم تتلق البرنامج. تكونت 51العالجي القائم على تنظيم االنفعاالت، ومجموعة ضابطة تشمل )

 & ,Taylor, Ryan)د تايلور، وريان، وباجبي إعدا (TAS-26)أدوات البحث من مقياس األلكسيثيميا 

Bagby, 1985)  تعريب/ الباحثين(، وبرنامج برنامج عالجي قائم على تنظيـم االنفعـاالت لخفض اضطراب(
للمجموعات   Mann- Whitney test األلكسيثيميا )إعداد/ الباحثين(. واستخدم الباحثون اختبار مان ويتني 

للمجموعات  Wilcoxon Signed Ranks Testويلكوكسن إلشارة الرتب  الصغيرة المستقلة، واختبار
لحساب قوة تأثير  2squared, -(Eta) ومربع معامل إيتا الصغيرة المرتبطة للتحقق من فروض البحث،

وتوصلت نتائج البحث إلى فعالية البرنامج العالجي القائم على تنظيـم االنفعـاالت في خفض  .البرنامج
 سيثيميا لدى طالب الجامعة.اضطراب األلك

 الكلمات المفتاحية:
 برنامج عالجي قائم على تنظيـم االنفعـاالت.  -
 اضطراب األلكسيثيميا. -
 طالب الجامعة. -

Abstract  
The research aims to verify the effectiveness of remedial program based on 

emotions regulation in reducing depressive symptoms among university students, 

and the research sample consisted of (30) students from Mansoura University 

students, who were randomly divided into two groups, an experimental group that 

includes (15) students who received the remedial program based on emotions 

regulation, and a control group that includes (15) male and female students who 

did not receive the program. The research instruments consisted of the alexithymia 

scale (TAS-26), prepared by / Taylor, Ryan, & Bagby (1985) (Arabization by/ 

Researchers), and a remedial program based on emotions regulation to reduce 

alexithymia disorder (Prepared by/ researchers). The researchers used the Mann-

Whitney test for independent small groups and the Wilcoxon Signed Ranks test for 

small related groups to verify hypotheses, and the Eta-squared coefficient square 

(Eta-squared, 2) to calculate the effect force of the program. The results indicated 
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that: There is a significant effect of the remedial program based on emotions 

regulation in reducing the alexithymia disorder among university students. 

key words: 

- A remedial program based on emotions regulation. 

- Alexithymia disorder. 

- University students. 

 مقدمة:

مــن الموضــوعات التــي لــم تلقــى االفتمــام الكــافي مــن قبــل م سســات التنشــ ة  األلكســيثيمياُتعــد 
ة(؛ ومـــن ثـــم اعـــاني الكثيـــر مـــن األفـــراد صـــعوبة فـــي التعبيـــر عـــن االجتماعيـــة )مثـــل األســـرة والمدرســـ

 .(Lumley, 2004, 1273)مشاعرفم وضعفًا في التمييز بين االنفعاالت واألحاسيس الجسمية 
وتتصـــأل األلكســـيثيميا بعـــدم قـــدرة الفـــرد علـــى تحديـــد االنفعـــاالت والمشـــاعر ووصـــفها والتعبيـــر 

التمييز بين االنفعاالت واألحاسـيس الجسـداة الناتجـة عـن عنها لفظيا لداه أو لدى اآلخرين، وصعوبة 
ـــات التخيـــل التـــي تظهـــر فـــي نـــدرة أحـــالم اليقظـــة والتخـــيالت  االســـتثارة، باإلضـــافة إلـــى ضـــعأل عملي
وسيطرة نمط تفكير ذي توجه خارجي يتميـز باالسـتغراف فـي تفصـيالت األحـداا الخارجيـة، أكثـر مـن 

 ,Gilbert, McEwan, Catarino)تعلق بـالخبرة الداخليـة التركيز على المشاعر والتخيالت التي ت

Baiao, & Palmeira, 2014, 230). 
األلكسيثيميا ال يهتمون بالمشاعر ويركزون على األحداا الخارجية؛ وبالتـالي  اضطرابفذوى 

فهــم اعــانون تشــويها داخليــا؛ حيــث ال اعرفــون دوافعهــم ولــديهم صــعوبة فــي الــوعي واإلدرا ، ومــن ثــم 
ضــعفا فــي القــدرة علــى مناقشــة مشــعالتهم ومــا اشــعرون بــه تجــاه تجــاربهم، وقــد اقمعــون  اعــانون  فــهنهم

ــديهم تصــور  .(Lumley, 2004, 1273)عــواطفهم  كمــا اعــانون صــعوبة فــي فهــم انفعــاالتهم، ول
 & ,Luminet, Vermeulen, Demaret, Taylor)ضعيف اظهر فـي القـدرة المحـدودة لخيـالهم 

Bagby, 2006, 713).  ويشتكون من زيادة اإلثارة الجسداة، مدفوعة بمزيد من االفتمـام بـاألعراض
 ,Safavi, Farmani)الجســـداة والشـــعوى مـــن فـــذه األعـــراض، والســـلوكيات القهريـــة المرضـــية 

Taghavi, & Fatemi, 2016, 26). 
ويــرى البــاحثون أن فــذه الخصــائص ســوف تــ دى إلــى قصــور فــي المعالجــة المعر يــة وتنظــيم 

والتوافق، ومن ثم فالقدرة المنخفضة علـى الـوعي والتعامـل مـع االنفعـاالت امعـن أن تجعـل  االتاالنفع
األفراد األلكسيثيميك عرضة للضغوط النفسية المستمرة، وأنهـا إذا تركـت بـدون عـالن فهنهـا قـد تسـتمر 

لــى ؛ ومــن ثــم فــالطالب ذوي اضــطراب األلكســيثيميا المرتفــع فــي حاجــة إوتتحــوإ إلــى مشــعالت أكبــر
تـــدخل مهنـــي لخفـــض فـــذا االضـــطراب، وذلـــك بهـــدف الوقااـــة مـــن الوقـــو  فـــي االضـــطرابات النفســـية 
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واالنحرافات السلوكية، وكذلك تقوية ثقتهم بأنفسهم وشعورفم باألمن ومساعدتهم علـى حـل مشـعالتهم، 
 على تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والتمتع بقدر عاإ من الصحة النفسية. اساعدفممما 

أمرًا ال مفـر منـه فـي حيـاة البشـر؛  -بما فيها األلكسيثيميا -خبرة االنفعاالت السلبية كانتإذا و 
فــهن فنــا  احتمــاإ كبيــر أن اعــون فــي حياتنــا اليوميــة مشــاكل فــي تنظــيم االنفعــاالت؛ ومــن ثــم اصــب  

 & Gratz)تنظـــيم االنفعـــاالت فـــو أحـــد المهـــام األساســـية للصـــحة الجســـداة والنفســـية لكـــل فـــرد 

Gunderson, 2006, 25) . 
إن مساعدة الفرد على تنظيم انفعاالتـه تحميـه مـن العديـد مـن االضـطرابات النفسـية والسـلوكية 

فــالفرد بحاجــة إلــى تنظــيم انفعاالتــه  .(Gross & John, 2003)وتطورفــا عبــر المراحــل العمريــة 
تــ دى إلــى عــدم تحقيــق  لتحقيــق أفدافــه، وضــبط انفعاالتــه؛ وصــعوبة تنظــيم االنفعــاالت لــدى الفــرد قــد

 .(Cole, Michle, & Teti, 1994)األفداف طويلة المدى، وتعمل على قمع العواطأل 
لذا يذفب الباحثون إلى أن التدريب على تنظيم االنفعاالت امعن أن اعون واحدًا مـن العوامـل 

 مــن أن تنظـــيم (Gross, 2002, 282)الفعالــة فــي عــالن األلكســيثيميا؛ وفــو مــا يدعمــه جــروس 
ــــى تنظــــيم  ــــدريب عل ــــة المســــتخدمة للت ــــر الواعي ــــة وةي ــــع االســــتراتيجيات الواعي االنفعــــاالت اشــــمل جمي
المشعالت االنفعالية والسلوكية والمعر ية. وأن مثل فذه التدخالت تزيد من قدرة التفكير لـدى الطـالب 

  يما يتعلق بفهم التعبيرات االنفعالية في العالقات االجتماعية. 
فكـرة البحـث الحـالي، وفـي محاولـة تصـميم برنـامج عالجـي قـائم علـى تنظـيم وعليـه فقـد نبعـت 

االنفعـــاالت امعـــن مـــن خاللـــه خفـــض اضـــطراب األلكســـيثيميا لـــدى طـــالب الجامعـــة، حيـــث أن وقااـــة 
وعـــالن طـــالب الجامعـــة مـــن االضـــطرابات النفســـية  يـــه حفـــال علـــى أفـــم عناصـــر الطاقـــة البشــــرية 

لنفسـية والجسـداة؛ األمـر الـذي يـنععس باإلاجـاب علـى تـوافقهم للمجتمع، فضاًل عن تمتعهم بالصـحة ا
النفســي واالجتمــاعي وأدائهــم األكــادامي، بحيــث يــ فلهم لالنــدمان فــي الحيــاة العمليــة وتحقيــق ذواتهــم؛ 

 مما قد اعود على المجتمع بالخير والمنفعة. 
 مشكلة البحث:

ـــر اشـــعل طـــالب الجامعـــة أفـــم قـــوة بشـــرية ألي مجتمـــع فهـــم مصـــدر الطا قـــة والتجديـــد والتغيي
واإلنتان، ويتفق العاملون في مجاإ علم النفس والصحة النفسية على أن األزمـات التـي احيافـا فـ ال  
الشـــباب تشـــعل عـــامال مهمـــا وأساســـيا فـــي تفجيـــر بعـــض االضـــطرابات النفســـية. وتمثـــل األلكســـيثيميا 

 ارتفــا  الدراسـات إلــى ئجنتـا مصـدرًا للضــغوط النفسـية التــي يواجههــا طـالب الجامعــة؛ حيــث تشـير

 -51المرافقـة والشـباب بنسـبة تتـراو  مـا بـين  ف تـي بـين عامـة بصـفة انتشـار األلكسـيثيميا معـدالت
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الدراسـات  تلـك ومـن األكاداميـة، ف اتهـا بمختلـأل الخصـو  وجـه علـى الجامعـة طلبـة ، وبـين51%
(Honkalampi, Hintikka, Tanskanen, Lehtonen, & Viinamäki, & 2000; 

Bermond et al., 2007; McGillivray, Becerra, & Harms, 2017). 
األلكســيثيميا بالعديــد مــن النتــائج الســلبية؛ حيــث اعــون لهــا تــأثير ســلبي علــى الصــحة  وتــرتبط

النفسية؛ فهي تمثل عاماًل خطيرًا في التسـبب فـي اضـطرابات انفعاليـة، ومشـاكل نفسـية وعـدم الشـعور 
، وأن فنا  عالقة بـين (Habibzadeh, Pourabdol, & Saravani, 2015, 2)بالصحة النفسية 

األلكســـيثيميا والفشـــل العـــاطفي، والتهـــاب المفاصـــل، وزيـــادة الـــوزن، وضـــغط الـــدم، ومتالزمـــة القولـــون 
، واالفتقار العصـبي للشـهية، (Saarijarvi, Salminen, & Toikka, 2001)العصبي، واالكت اب 

. (Schmidt, Jiwany, & Treasure, 1993)ســتنفاد الطاقــة أو اإلفــراط فــي تنــاوإ الطعــام، وا
 ,.McGillivray et al)القولـون العصـبي، اإلفـراط فـي تنـاوإ الطعـام، اإلجهـاد الـوليفي، والوفـاة و 

2017, 77) . 
ـــاب األلكســـيثيميا  وتعـــد ـــة مـــن االضـــطرابات النفســـية كاالكت  ـــوا  مختلف ـــة إنـــذار لتطـــور أن بمثاب

 & ,Lipsanen, Saarijarvi)والعزلـة االجتماعيـة، االنسـحاب وةيرفـا والقلـق، وتعـاطي الكحـوإ، 

Lauerma, 2004, 201) بــل وتعــد مــن العوامــل الم داــة إلــى األمــراض النفســية ،(Taylor & 

Bagby, 2004). 
لـذا مـن الضــروري تشـخيص اضـطراب األلكســيثيميا وعالجـه لـدى طــالب الجامعـة ألنـه امعــن 

 ى حياتهم الالحقة سوا  العملية أو األسرية إذا لم اعالج. أن اعون له تأثيرًا سلبيًا عل
 وعليه يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في التساؤالت التالية:

فل تختلأل درجات المجموعتين التجريبيـة والضـابطة علـى مقيـاس األلكسـيثيميا )األبعـاد والدرجـة  -5
 الكلية( بعد تطبيق البرنامج؟

يبيـة علـى مقيـاس األلكسـيثيميا )األبعـاد والدرجـة الكليـة( قبـل فل تختلـأل درجـات المجموعـة التجر  -5
 وبعد تطبيق البرنامج؟

فــل تختلــأل درجــات المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس األلكســيثيميا )األبعــاد والدرجــة الكليــة( فــي  -0
 القياسين البعدي والتتبعى؟

 
 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الحالي إلى ما يلي:
 ا لدى طالب الجامعة.خفض اضطراب األلكسيثيمي -5
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التحقــق مــن اســتمرارية فعاليــة البرنــامج المقتــر  فــي خفــض اضــطراب األلكســيثيميا لــدى طــالب  -5
 الجامعة.

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية: -أوالا 
ندرة الدراسات والبحوا العربية في مجاإ عالن  من النظريةه أفميت البحث الحالي استمد -5

 األلكسيثيميا. 
قائم على تنظيم االنفعاالت، والحداثة النسبية للدراسات النفسية في فذا أفمية التدخل ال -5

من أولى الدراسات العربية التي  -في حدود علم الباحثون  –المجاإ؛ حيث ُتعد البحث الحالي
تناولت فذا المدخل في مجاإ االضطرابات النفسية، وخاصة في خفض اضطراب 

سهم فذا البحث في تقدام فهم نظري لطبيعة فذا األلكسيثيميا؛ لذلك فهنه من المتوقع أن ا
 المدخل وعن كيفية تطبيقه مع االضطرابات النفسية األخرى.

يتناوإ البحث ف ة طالب الجامعة، والتي تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم، فهي  -0
بيات المرحلة التي سينتقل منها الطالب الختيارمجاإ عمله، وربما تكوين أسرة؛ فهم مربون ومر 

 األجياإ القادمة، لذلك نأمل أن اعونوا أصحا  نفسيا وينبغي االفتمام بهعدادفم جيدا.

 األهمية التطبيقية: -ثانياا 

األلكسـيثيميا لــدى طــالب  الكشـأل عــن فعاليـة العــالن القــائم علـى تنظــيم االنفعـاالت فــي خفــض -5
متخصصــين علـــى الجامعــة، قــد اعطــى أفميـــة تطبيقيــة مــن حيــث إمعانيـــة تــدريب المهنيــين وال

 كيفية استخدامه. 
ــــة المنتشــــرة لــــدى طــــالب الجامعــــة وفــــو  -5 ــــى الحــــد مــــن أحــــد االضــــطرابات االنفعالي العمــــل عل

األلكسيثيميا؛ مما اصون الصحة النفسية للطالب، ويقيه من التعرض للعديد مـن االضـطرابات 
 النفسية والسلوكية. 

طــط اإلرشـاداة والعالجيـة مـن أجــل امعـن أن تفيـد نتـائج البحـث الحــالي فـي وضـع البـرامج والخ -0
 رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة عند خفض اضطراب األلكسيثيميا لديهم.

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة: 
 Alexithymia                             األلكسيثيميا: [1]
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األلكسـيثيميا  (Taylor, Ryan, & Bagby, 1985, 192)اعـرف تـايلور، وريـان، وبـاجبي 
بأنهــــا: بصــــعوبة فــــي تحديــــد والتمييــــز بــــين المشــــاعر واألحاســــيس الجســــداة، وصــــعوبة فــــي وصــــأل 

 المشاعر، وقصور أحالم اليقظة، والتفكير الموجه خارجًياب. 
مقيـــــاس وتتحــــدد إجرائيـــــًا فـــــي البحـــــث الحــــالي بالدرجـــــة التـــــي احصـــــل عليهــــا الطالـــــب علـــــى 

 .)تعريب/ الباحثين( (Taylor et al., 1985)آخرين إعداد تايلور و  (TAS-26)األلكسيثيميا 
 البرنامج العالجي القائم على تنظيم االنفعاالت: [3]

 يعرررا البرراحثلب البرنررامج العالجرري القررائم علررى تنظرريم االنفعرراالت فرري البحررث الحررالي   نرره:
لمهـارات مخططة منظمة تقوم على مجموعة من األساليب واالستراتيجيات تهـدف إلـى تعزيـز ابعملية 

ــــة لــــدى األشــــخا  وتخليصــــهم مــــن المواقــــأل االنفعاليــــة الســــلبية، ومســــاعدتهم علــــى تقبــــل االن فعالي
انفعــاالتهم وتنظيمهــا والــوعي بهــا، والتعبيــر عنهــا بشــعل مناســب، وتحقيــق قــدر مــن ضــبط االنفعــاالت 

 واتزانهاب.
 إطار نظري ودراسات سا قة:

مـــــرة علـــــى يـــــد الطبيـــــب األمريعـــــي  ألوإ Alexithymiaلقـــــد لهـــــر مصـــــطل  األلكســـــيثيميا 
، وذلــك أثنــا  دراســة مرضــى الشخصــية بالسيعوســوماتيةب، 5793بدااــة عــام  فــي Sifneosســيفنيوس 

واســـــتخدم المصـــــطل  فـــــي البدااـــــة مـــــن أجـــــل تفســـــير المالحظـــــات الكلينيعيـــــة للمرضـــــى العصـــــابيين 
رة علــى اســتخدام الــذين اعــانون مــن نقـص القــدرة علــى وصــأل مشـاعرفم ونقــص القــد والسيعوسـوماتيين

 .(Sasai, Tanaka, & Hishimoto, 2011, 231)الكلمات في التعبير عن مشاعرفم لآلخرين 
ب مـن اللغــة اليونانيــة، حيـث اقصــد بعلمــة باألكســيثيميامصــطل   5790واقتـبس ســيفنيوس عـام 

Alexis  نقصا بأو فقـداناب، فـي حـين تعنـي كلمـةThymia ن انفعـاال، وذلـك لاشـارة إلـى مجموعـة مـ
 .(Taylor, Bagby, & Parker, 1997, 28)الخصائص المعر ية والوجدانية 

ســـيفنيوسب إلـــى بعـــض الخصـــائص التـــي الحـــخ انتشـــارفا لـــدى األشـــخا  الـــذين بوقـــد أشـــار 
اعـــانون مـــن األلكســـيثيميا وفـــي: صـــعوبة تحديـــد المشـــاعر ووصـــفها، والتمييـــز بينهـــا وبـــين األحاســـيس 

إلثارة االنفعالية في المواقأل المختلفة، وندرة أحالم اليقظة ومحدوداة الجسمانية المرافقة والناتجة عن ا
التخيل، وأخيرًا التوجه الخارجي في التفكير. وعقب أن وضع سيفنيوس ذلك التحديد ألفم الخصائص 
المميــزة لرفــراد الــذين اعــانون مــن األلكســيثيميا وأصــب  اضــطراب األلكســيثيميا محــور افتمــام البــاحثين 

اإ كمــا أصــبحت المــ تمرات تناشــد البــاحثين بضــرورة التعــرف علــى طبيعــة فــذا االضــطراب بهــذا المجــ
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وتحديد أفم معوناته وأبرز الخصائص المميزة له )محمد شعبان أحمد محمد، محمـد عبـد العـاإ أحمـد 
 (.585، 5352الشيخ، محمد محمود حسانين فليل، 

يميا لدى طالب الجامعـة، ومـن فـذه العديد من الباحثين إلى انتشار اضطراب األلكسيث ويشير
والتي اسـتهدفت التحقـق  (Afshari & Honarmand, 2013)دراسة أفشاري وفونارماند الدراسات؛ 

( 013من مدى انتشار وشدة األلكسيثيميا لدى طالب وطالبات الجامعة. وتكونت عينة الدراسة مـن )
لرلكسـيثيميا. ألهـرت النتـائج انتشـار  طالبًا وطالبة من طالب الجامعـة، ُطبـق علـيهم مقيـاس تورونتـو

، وأنـــه ال توجـــد فـــروف دالـــة ٪5791األلكســـيثيميا بنســـبة مرتفعـــة لـــدى طـــالب الجامعـــة حيـــث بلغـــت 
 إحصائيًا بين الطالب والطالبات في األلكسيثيميا. 

( إلـى الكشـأل عـن الفـروف فـي الرضـا عـن 5350دراسة هيام صابر صـادف شـافين ) وسعت
( طالبـا 513منخفضي الدرجة على مقياس األلكسيثيميا. وتكونت عينة الدراسة )الحياة بين مرتفعي و 

ـــاري ) (53905وطالبـــة، بمتوســـط عمـــر زمنـــي قـــدره ) ـــيهم مقياســـي 39828وانحـــراف معي (، ُطبـــق عل
األلكسيثيميا والرضا عن الحياة )إعـداد الباحثـة(. وأسـفرت النتـائج عـن وجـود فـروف دالـة إحصـائًيا فـي 

بـــين مرتفعـــي الدرجـــة ومنخفضـــي الدرجـــة علـــى مقيـــاس األلكســـيثيميا؛ حيـــث كـــان  الرضـــا عـــن الحيـــاة
 مرتفعوا األلكسيثيميا أقل رضا عن حياتهم.

للكشأل عن معدإ انتشار  دراسة (Khan & Mumtaz, 2017)كما أجرى خان وممتاز 
بة. ُطبق ( طالبًا وطال533األلكسيثيميا بين طالب الجامعة في باكستان. تكونت عينة الدراسة من )

. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن معدإ اإلصابة (TAS-20)عليهم مقياس تورونتو لرلكسيثيميا 
 لدى طالب الجامعة. ٪ 00باأللكسيثيميا بلغ 

 ,Janiec, Toś)جانييـك، وتـو، وبراتيـك، وريبـا ، ودرزيجـا، وكوسـيا  استهدفت دراسة وكذلك

Bratek, Rybak, Drzyzga, & Kucia, 2019) أل عن معدالت األلكسيثيميا بين الطـالب الكش
 البولنديين وعالقاتها بالتخصصات الجامعية، والمتغيرات االجتماعية والداموةرا ية ومشعالت األسـرة.

ذكـورًا(.  510إناثـًا،  807جامعـة بولنداـة ) 59( طالبـًا وطالبـة مـن 5551تكونت عينة الدراسة من )
وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن ارتفـا  معـدإ األلكسـيثيميا لـدى  ُطبق عليهم مقياس تورونتو لرلكسيثيميا.

. كما ألهرت النتائج وجود ارتباط موجب داإ إحصـائًيا بـين ٪10طالب الجامعة حيث بلغت نسبتها 
األلكسيثيميا وكل مـن تعـاطي الكحـوإ والعنـأل األسـري. فـي حـين أن الجـنس والتخصصـات الجامعيـة 

 ال ت ثر على األلكسيثيميا. 
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ايد األدلة على أن مهـارات تنظـيم االنفعـاالت مهمـة للصـحة النفسـية، تـم تطـوير العديـد ومع تز 
من العالجات المعر ية والسلوكية )الموجة الثالثة( والتي تركز على تعزيز مهارات تنظـيم االنفعـاالت، 

أعراض من خالإ التركيز على أفكار المريض وسلوكياته من أجل تعديل الحالة االنفعالية المرتبطة ب
 . (Hayes, 2004)المرض 

نظريـــة تنظــيم االنفعـــاالت علــى التمييـــز بــين نـــوعين مختلفــين مـــن االنفعــاالت، وفمـــا:  وتعتمــد
االنفعاالت السلبية واالنفعـاالت اإلاجابيـة، لمعرفـة أي االنفعـاالت اجـب العمـل علـى تعـديلها مـن أجـل 

 .(Goldman & Greenbeng, 2013)حل مشعلة العميل 
الشــخص علــى أن افهــم االنفعــاالت ويتقبلهـــا، تنظــيم االنفعـــاالت الن القــائم علــى العــ ويســاعد

والبقــــا  متحعمــــًا فــــي ســــلوكياته، وتبنــــي ســــلوكيات موجهــــة إلــــى أفــــداف فــــي وجــــود انفعــــاالت ســــلبية، 
باإلضــافة إلــى مســاعدة الشــخص علــى اســتخدام اســتراتيجيات تنظــيم االنفعــاالت بطريقــة مرنــة؛ بحيــث 

 & Cote, Gosselin)الســـتجابة ألفدافـــه الشخصـــية والمطالـــب الموقفيـــة اصـــب  قـــادرًا علـــى ا

Dagenais, 2013, 65) . 
ـــائم علـــى تنظـــيم االنفعـــاالت  ويعمـــل كمـــدربون عـــاطفيون  (ERT)المعـــالجون فـــي العـــالن الق

لمساعدة العمال  على إدارة انفعاالتهم واالستفادة منها بطرف مفيدة عن طريـق زيـادة وعـيهم االنفعـالي 
 .(Greenberg, 2004)اعدتهم على فهم خبراتهم العاطفية ومس

ومــن ثــم، فــهن التركيــز القــوى علــى مهــارات تنظــيم االنفعــاالت فــو الــذي ميــز تطــور التــدخالت 
ــــى تنظــــيم االنفعــــاالت  العالجيــــة  Emotionالنفســــية فــــي العقــــد الماضــــي، إن العــــالن القــــائم عل

Regulation Therapy (ERT) ة الثالثـة للعـالن المعرفـي السـلوكي التـي فو مثاإ آخر مـن الموجـ
 ,Mennin & Fresco)أصبحت أكثر استهدافًا لمهـارات تنظـيم االنفعـاالت بشـعل واضـ  ومتكامـل 

2014) . 
مــا ســبق، يــرى البــاحثون أن الهــدف مـن العــالن القــائم علــى تنظــيم االنفعــاالت فــو  ضــو وفـي 

عـاالتهم، والـوعي ال اعنـي التفكيـر باالنفعـاالت، زيادة الوعي االنفعـالي، ليصـب  األفـراد علـى وعـي بانف
بــل فـــو الشـــعور الــواعي باالنفعـــاإ؛ فالمعـــالج اســاعد العمـــال  فـــي االقتــراب مـــن انفعـــاالتهم وتقييمهـــا، 
إضـافة إلـى قبولهـا، وبالتـالي يتعلمـون كيـف يوجهــون فـذه االنفعـاالت التـي اصـبحون علـى وعـي بهــا، 

 تأقلمهم مع االنفعاالت؛ والتعبير عنها بشعل مناسب.ومن ثم يتقبلون أن اعملون على تحسين 
العديـــد مـــن البـــاحثين دراســـات تهـــدف إلـــى التـــدخل القـــائم علـــى تنظـــيم االنفعـــاالت  أجـــرى وقـــد 

 ,Ehret)إريت، وكوالسعي، وريف، وفيلر، وبيركينج  سعت دراسةاالضطرابات النفسية؛ فقد  لخفض
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Kowalsky, Rief, Hiller, & Berking, 2014) ى الحـد مـن أعـراض اضـطراب االكت ـاب إلـ
( فـرًدا. تلقـوا 03الشديد من خالإ التدريب على مهارات تنظيم االنفعاالت. تكونت عينة الدراسة من )

أسـابيع. وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن أن تعزيـز مهـارات  8سـاعة علـى مـدار  58عالجا جماعيا لمـدة 
  اب الشديد. تنظيم االنفعاالت اقلل من شدة أعراض اضطراب االكت

 ,Mazaheri, Mohammadi)وبحثـــت دراســـة مـــازفري، دمحمـــدي، وداةـــزاده، وأفشـــار 

Daghaghzadeh, & Afshar, 2014)  فعاليــة تــدخل قــائم علــى تنظــيم االنفعــاالت فــي حفــض
ـــذين اعـــانون مـــن اضـــطرابات الجهـــاز  المشـــعالت االنفعاليـــة وتحســـين جـــودة الحيـــاة لـــدى المرضـــى ال

( فــردًا. وأســفرت النتــائج عــن وجــود فــروف دالــة 50كونــت عينــة الدراســة مــن )الهضــمي الوليفيــة. وت
إحصائًيا بين القياسين القبلي والبعدي في كـل مـن المشـعالت االنفعاليـة )االكت ـاب والقلـق والضـغوط( 
ـــى تنظـــيم  ـــائم عل ـــدخل الق ـــة الت ـــى فعالي ـــاس البعـــدي، ممـــا اشـــير إل ـــاة لصـــال  القي ومســـتوى جـــودة الحي

 خفض المشعالت االنفعالية )االكت اب والقلق واإلجهاد( وتحسين مستوى جودة الحياة.  االنفعاالت في 
إلى تقييم فعاليـة التـدخل القـائم علـى  (Safavi et al., 2016)وفدفت دراسة سافافى وآخرين 

تنظـــــيم االنفعـــــاالت فـــــي أســـــاليب التعامـــــل فـــــي حـــــل المشـــــعالت لـــــدى المرضـــــى الـــــذين اعـــــانون مـــــن 
( طالبــا وطالبــة مــن طــالب الجامعــة ممــن اعــانون مــن 52ونــت عينــة الدراســة مــن )األلكســيثيميا. وتك

أعـــراض األلكســـيثيميا علـــى أســـاس درجـــاتهم علـــى مقيـــاس تورونتـــو لرلكســـيثيميا، وتـــم تقســـيمهم إلـــى 
( إحدافما تجريبية واألخرى ضابطة. وألهرت النتائج أن تنظيم االنفعاالت 55مجموعتين كل منهما )

لتعامــل عنــد مواجهــة المشــعالت لــدى الطــالب الــذين اعــانون مــن األلكســيثيميا فــي عــدإ مــن أســاليب ا
المجموعــة التجريبيــة مقارنــة بالمجموعــة الضــابطة. وأشــارت الدراســة إلــى أنــه امعــن أن اعــون التــدخل 
القـــائم علـــى تنظـــيم االنفعـــاالت طريقـــة فعالـــة لتحســـين المشـــعالت المرتبطـــة باأللكســـيثيميا، كمـــا امعـــن 

 دخل وقائي لمنع مشعالت أكبر لدى األفراد الذين اعانون من األلكسيثيميا.اعتباره ت
 ,Houck, Hadley)واسـتهدفت دراسـة فـو ، وفـادلي، وبـاركر، وبـراون، وفـانكو ، وآلمـي 

Barker, Brown, Hancock, & Almy, 2017)  إلى تقييم التدخل القائم على اسـتخدام مهـارات
في وقت مبعر وتقليـل السـلوكيات الخطـرة. تكونـت عينـة الدراسـة مـن تنظيم االنفعاالت لدى المرافقين 

( عاًمــا ممــن اعــانون مــن مشــعالت 52 –55( فــردًا مــن المــرافقين الــذين تتــراو  أعمــارفم بــين )578)
نفســــية. وأشــــارت نتــــائج الدراســــة إلــــى اســــتخدام أكبــــر الســــتراتيجيات تنظــــيم االنفعــــاالت فــــي معالجــــة 

مرافقين الـذين اعـانون مـن مشـعالت نفسـية؛ حيـث ألهـرت النتـائج وجـود سلوكيات المخاطر النفسية لل
فروف دالة إحصائيًا في القياسين القبلي والبعدي في السلوكيات الخطرة في اتجاه القياس القبلي، كمـا 
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ممــا  وجــود فــروف دالــة إحصــائيًا فــي القياســين البعــدي والتتبعــي فــي الســلوكيات الخطــرة، ألهــرت عــدم
 استمرار التدخل القائم على تنظيم االنفعاالت.يدإ على بقا  و 

 رينــــا، وكـــوينتيرو، وســـوففر، وبينـــو، وأديـــر، وفريســــعو، ومينـــين وكـــان الهـــدف مـــن دراســـة

(Renna, Quintero, Soffer, Pino, Ader, Fresco, & Mennin, 2018)  فـو التحقـق مـن
االكت ــاب لــدى الشــباب. تكونــت فعاليــة العــالن القــائم علــى تنظــيم االنفعــاالت فــي خفــض القلــق العــام و 

( فـردًا مــن طـالب الجامعــة. تلقـوا برنامجـا قائمــا علـى تنظــيم االنفعـاالت معونــًا 05عينـة الدراسـة مــن )
( جلسة. ألهرت نتائج الدراسة انخفاضًا دااًل إحصائًيا في كل من القلق العام واالكت اب. تم 50من )

مـــا اشـــير إلـــى فعاليـــة العـــالن القـــائم علـــى تنظـــيم الحفــال علـــى فـــذه المعاســـب طـــواإ فتـــرة المتابعـــة. م
 االنفعاالت في خفض القلق العام واالكت اب واستمرار فعاليته.

ومــن ثــم ينبثــق البحــث الحــالي فــي ضــو  مــا انتهــت إليــه البحــوا والدراســات التــي تــم االطــال  
ت السـابقة الحـخ عليها، من خالإ سعيها لسد الفجوة في الدراسات السابقة؛ حيـث أنـه بـالنظر للدراسـا

علــى الــرةم مــن األبحــاا التــي أجريــت علــى األلكســيثيميا وتأثيرفــا الســلبي علــى طــالب البــاحثون أنــه 
الجامعة، إال أن فنا  فجوة كبيرة في األبحاا حوإ عـالن األلكسـيثيميا. لـذلك، تـم إجـرا  فـذا البحـث 

كسـيثيميا لـدى طـالب الجامعـة؛ للتحقق من فعالية العالن القائم على تنظيم االنفعاالت في خفـض األل
 حيث إنه من األساليب التي أثبتت الدراسات فعاليته في خفض االضطرابات النفسية.

 
 فروض البحث:

 في ضو  اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة امعن صياةة الفروض اآلتية:
ة والضــابطة توجـد فـروف دالـة إحصــائًيا بـين متوسـطي رتـب درجــات أفـراد المجمـوعتين التجريبيـ -5

فــي القيــاس البعــدي علــى مقيــاس األلكســيثيميا )األبعــاد والدرجــة الكليــة( فــي اتجــاه المجموعــة 
 التجريبية.

توجد فروف دالـة إحصـائًيا بـين متوسـطي رتـب درجـات أفـراد المجموعـة التجريبيـة فـي القياسـين  -5
 اه القياس البعدي.القبلي والبعدي على مقياس األلكسيثيميا )األبعاد والدرجة الكلية( في اتج

ال توجــــد فــــروف دالــــة إحصــــائًيا بــــين متوســــطي رتــــب درجــــات أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة فــــي  -0
 القياسين البعدي والتتبعى على مقياس األلكسيثيميا )األبعاد والدرجة الكلية(.

 إجراءات البحث:

 أوالا: منهج البحث:
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حـث تجريبــي يهـدف إلــى التحقــق اعتمـد البحــث الحـالي علــى المـنهج شــبه التجريبـي باعتبــاره ب 
اضـطراب األلكسـيثيميا لـدى طـالب  من فعالية برنامج عالجي قائم على تنظيم االنفعاالت فـي خفـض

 الجامعة.
  ثانياا: عينة البحث:

( طالًبـا وطالبـة بعليـة التربيـة بجامعـة المنصـورة بـالفرف الدراسـية 03) تكونت عينة البحـث مـن
األدبية، مرتفعي األلكسـيثيميا، تـم تـوزيعهم بالتسـاوي عشـوائًيا علـى األربعة، من التخصصات العلمية و 

(، 5902(، وانحــراف معيــاري قــدره )57905مجمــوعتين إحــدافما تجريبيــة بمتوســط عمــر زمنــي قــدره )
 (.5903(، وانحراف معياري قدره )53930واألخرى ضابطة بمتوسط عمر زمني قدره )

مـــوعتين قبـــل تطبيـــق البرنـــامج فـــي العمـــر الزمنـــى، وقـــد قـــام البـــاحثون بـــهجرا  تكـــاف  بـــين المج
واأللكسيثيميا )األبعاد والدرجة الكلية(، وقد أسفرت النتائج عن عدم وجـود فـروف ذات داللـة إحصـائية 
بـين متوسـطي رتــب درجـات مجمـوعتي الدراســة التجريبيـة والضـابطة فــي العمـر الزمنـى، واأللكســيثيميا 

 ر إلى تكاف  المجموعتين في فذه المتغيرات.)األبعاد والدرجة الكلية(، مما اشي
 
 

 ثالثاا: أدوات البحث:
 & ,Taylor, Ryan)إعــداد تــايلور، وريــان، وبــاجبي  (TAS-26)مقيرراا األلكسرريثيميا  (1

Bagby, 1985) :)تعريب/ الباحثين( 
تم إعداد المقياس بهدف قياس مشعالت تنظيم االنفعاالت، من خالإ التقرير الـذاتي، ويتكـون 

مفــردة تععــس الخبــرات الفرداــة لرشــخا  عنـد مــرورفم بــالخبرات االنفعاليــة، وتــتم االســتجابة  50مـن 
(؛ باختيار بديل من خمسة بدائل 5، 5، 0، 2، 1على بنود المقياس وفقًا لمقياس ليعرت الخماسي )

بـة أوافـق ال أوافـق بشـدة(، وتعطـى اإلجا–ال أوافق إلـى حـد مـا –متردد  –أوافق أحيانًا  –)أوافق بشدة 
بشدة خمس درجات، واإلجابـة أوافـق أحيانـًا أربـع درجـات، واإلجابـة متـردد ثـالا درجـات، واإلجابـة ال 
أوافـــق إلـــى حـــد مـــا درجتـــان، واإلجابـــة ال أوافـــق بشـــدة درجـــة واحـــدة؛ وذلـــك إذا كانـــت المفـــردة موجبـــة 

 .50، 51، 57، 59، 51، 52، 55، 5وبالععس إذا كانت المفردة سالبة، والمفردات السالبة في: 
 تعريب المقياا: 

ــــا مــــن قبــــل  ــــى اللغــــة العربيــــة، ثــــم روجعــــت الترجمــــة لغوًي قــــام البــــاحثون بترجمــــة المقيــــاس إل
متخصصين في اللغة اإلنجليزيـة، وبنـاً  علـى ذلـك تـم إعـادة صـياةة الترجمـة لغوًيـا، ثـم قـام البـاحثون 
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ـــنفس مـــن األســـاتذة المتخصصـــين فـــي مجـــاإ الصـــ ( محعًمـــا52بعرضـــه علـــى ) حة النفســـية وعلـــم ال
واإلرشـــاد النفســـي للوقـــوف علـــى مـــدى صـــالحية المقيــــاس للتطبيـــق فـــي البي ـــة العربيـــة، ومـــدى دقــــة 

وفــي ضــو  توجيهــات الســادة المحعمــين قــام البــاحثون بتعــديل الصــياةة  الصــياةة اللغويــة للمفــردات،
 .اللغوية لبعض المفردات

  ميا:الخصائص السيكلمترية لمقياا تلرنتل لأللكسيثي
 تم حساب صدف المقياس من خالإ الصدف التالزمي كما يلي: أوالا: صدق المقياا:

  صدق المحك الخارجي )الصدق التالزمي(:
قــام البـــاحثون بحســاب الصـــدف التالزمــي مـــن خــالإ حســـاب العالقــة االرتباطيـــة بــين درجـــات 

( طالًبــا وطالبــة مــن 13)علــى عينــة معونــة مــن  مقيــاس تورنتــو لرلكســيثيميا ومقيــاس تــايلور للقلــق
 (:5طالب الجامعة، وجا ت النتائج كما فو موض  بجدوإ )

 ( معامالت االرتباط بين درجات الطالب على مقياا األلكسيثيميا 1جدول )
 ودرجاتهم على مقياا هاملتلب للقلق

صعلبة تحديد  مقياا األلكسيثيميا
 المشاعر

صعلبة وصف 
 المشاعر

قصلر أحالم 
 اليقظة

الملجه التفكير 
 خارجياا

الدرجة 
 الكلية

الدرجة الكلية لمقياا 
 تايللر للقلق )المحك(

076.0** 07.06** 07660** 07631** 07...** 

 (0701** دال عند مستلى )

( أن جميـــع قـــيم معـــامالت االرتبـــاط بـــين درجـــات مقيـــاس األلكســـيثيميا 5يتضـــ  مـــن جـــدوإ )
ور للقلــق )الدرجــة الكليــة(، جــا ت دالــة إحصــائًيا عنــد )األبعــاد والدرجــة الكليــة(، بــدرجات مقيــاس تــايل

( ممـا اشـير إلـى وجـود عالقـة مهمـة بـين 39999: 39005(، وقد تراوحت قيمها بين )3935مستوى )
درجات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس األلكسيثيميا والدرجة الكلية لمقياس تـايلور للقلـق؛ وفـذا 

 ثيميا بدرجة مناسبة من صدف المحك الخارجي )التالزمي(.يدإ على تمتع مقياس األلكسي
 تم حساب ثبات مقياس األلكسيثيميا بالطريقتين التاليتين: ثانياا: ثبات المقياا:

 :Cronbach's Alpha( الثبات  طريقة "ألفا كرونباخ 1)

                                                           

 (5* ملحق )

 ( عبارة.13مقياس تايلور للقلق الصري  من اقتباس وإعداد مصطفى فهمي دمحمد أحمد ةالي. يتكون المقياس من ) 
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بـًا ( طال533قام الباحثون بحساب معامل ثبات بألفاب للمقيـاس، وذلـك علـى عينـة معونـة مـن )
 07960، 07906، 070.0، 07060، ..079ُوِجــــد أنــــه اســــاوي وطالبــــة مــــن طــــالب الجامعــــة، 

ألبعــاد صــعوبة تحديــد المشــاعر، صــعوبة وصــأل المشــاعر، قصــور أحــالم اليقظــة، التفكيــر الموجــه 
   خارجًيا، المقياس كعل على الترتيب، وفي معامالت ثبات مرتفعة.

 ( إعادة التطبيق:0)
تم حساب ثبات درجات مقياس األلكسيثيميا عن طريق إعادة التطبيق على عينة تقنين فرعيـة 

( طالبـًا وطالبـة بعليـة التربيـة جامعـة المنصـورة بفاصـل زمنـي قـدره أسـبوعين. وجـا ت 13معونة مـن )
، 39810، 39879قــيم معــامالت االرتبــاط بــين درجــات التطبيقــين األوإ والثــاني لمقيــاس األلكســيثيميا 

ألبعاد صعوبة تحديد المشاعر، صعوبة وصأل المشاعر، قصور أحـالم  39752، 39989، 39975
وجميعهــا دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى  اليقظــة، التفكيــر الموجــه خارجًيــا، والدرجــة الكليــة علــى الترتيــب،

 ( وتدإ على درجة مرتفعة من الثبات.  3935)
درجة جيدة من الصدق والثبات تسمح يتمتع ب مما سبق يتضح أب مقياا األلكسيثيميا

 للباحثة  استخدامه في الدراسة الحالية.
وتتـــراو  الـــدرجات التـــي امعـــن أن احصـــل عليهـــا المفحـــو  مـــن خـــالإ التقريـــر الـــذاتي علـــى 

( درجـــة، وتشـــير الدرجـــة المرتفعـــة علـــى المقيـــاس إلـــى ارتفـــا  مســـتوى 503:  50المقيـــاس مـــا بـــين )
 نخفضة فتشير إلى انخفاض مستوى األلكسيثيميا.األلكسيثيميا، أما الدرجة الم

برنامج عالجي قائم على تنظيم االنفعاالت لخفض اضطراب األلكسريثيميا لردى طرالب العامعرة  (0
 )إعداد/ الباحثين(:

( دقيقة، موزعة على أربعـة مراحـل 73( جلسة مدة كل منها )55الحالي من ) البرنامجيتكون 
 في:

 ا والتهيئةالمرحلة األولى: مرحلة التعار 
وتشــمل الجلســة األولــى، وفيهــا يــتم العمــل علــى تحقيــق التعــارف بــين البــاحثون والطــالب أعضــا   -

المجموعـة التجريبيـة، وبـين الطـالب أنفسـهم، وتهي ـة الطـالب لتلقـي البرنـامج وإشـاعة رو  المــودة 
نتيجـة االشـترا   بينهم، وتعريفهم بمفهوم البرنامج ومعوناته والهدف منه والفوائـد التـي تعـود علـيهم

في البرنـامج، وكـذلك تعـريفهم بالهـدف مـن انضـمامهم لجلسـات البرنـامج، وضـرورة التـدريب علـى 
                                                           

 ( 26( الصورة النهائية لمقياس تورنتو لرلكسيثيميا )5ملحق-TAS.بعد ترجمته وتقنينه من قبل الباحثين ) 
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استراتيجيات تنظيم االنفعاالت، وتحديـد قواعـد العمـل التـي اجـب أن اسـير عليهـا أفـراد المجموعـة 
 أثنا  جلسات البرنامج، واالتفاف على تحديد معان وزمان عقد الجلسات.

  ة الثانية: مرحلة التثقيف النفسيالمرحل
التعـرف  جلسـات المخصصـة لمسـاعدة الطـالب علـىال(، وفـي 1( إلى )5وتشمل الجلسات من ) -

االنفعاالت من حيث مفهومهـا، ومصـادرفا، ومعوناتهـا، وعلـى وليفـة االنفعـاالت فـي  ماهيةعلى 
ثـــار عـــدم القـــدرة علـــى الحيـــاة، وكـــذلك التعـــرف علـــى مراحـــل واســـتراتيجيات تنظـــيم االنفعـــاالت، وآ

تنظــيم االنفعــاالت، باإلضــافة إلــى التعــرف علــى ماهيــة األلكســيثيميا مــن حيــث مفهومهــا وأبعادفــا 
 وأعراضها، وأسبابها وآثارفا السلبية.

 
 

  المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ أو العمل
جلســــات المخصصــــة لمســــاعدة الطــــالب خفــــض الوفــــي  (55( إلــــى )0) مــــنوتشــــمل الجلســــات  -

 كسيثيميا.األل
ــــة لتنظــــيم االنفعــــاالت  ــــى االســــتراتيجيات التكيفي ــــدريب الطــــالب عل ــــتم ت ــــة ي وفــــي فــــذه المرحل
)اإلاجابيــة والســلبية علــى حــد ســوا (، وتشــمل فــذه االســتراتيجيات أربعــة مراحــل فــي: تعــديل الموقــأل، 

 وتعديل االستجابة.  نشر االنتباه، التغيير المعرفي،
 والمتا عة المرحلة الرا عة: مرحلة التقييم

ومراجعــة جميــع الجلســات، وتقيــيم  وفــي مرحلــة مــا بعــد تنفيــذ الجلســات إلنهــا  العالقــة العالجيــة، -
(، ثـم 55البعدي، ويتم ذلك من خالإ الجلسة ) في البرنامج من خالإ التقييم المشاركينالطالب 

 التقييم التتبعي للبرنامج وذلك بعد مرور شهرين من انتها  البرنامج.
 اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:األساليب 

للتحقق من فروض البحث استخدم الباحثون األساليب اإلحصائية اآلتية باستخدام برنامج 
SPSS. 24: 

 للمجموعات المستقلة. Mann- Whitney Testويتني  -ماناختبار  -
 طة.للمجموعات المرتب  Wilcoxon Signed Ranks testإشارة الرتب -ويلكوكسن اختبار -

 نتائج البحث وتفسيرها

 نتائج الفرض األول: 
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توجــد فــروف دالــة إحصــائًيا بــين متوســطي للتحقــق مــن الفــرض األوإ والــذي يــنص علــى أنــه: ب
رتــب درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي علــى مقيــاس األلكســـيثيميا 

 . يبيةب)األبعاد والدرجة الكلية( في اتجاه المجموعة التجر 
 Mann-Whitneyباستخدام اختبار مان ويتني للمجموعات الصغيرة المستقلة  الباحثون قام 

Test  للكشــأل عــن مــدى داللــة الفــروف بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي ،
وضـحها على مقياس األلكسيثيميا )األبعاد والدرجة الكلية( لدى طـالب الجامعـة. وكانـت النتـائج كمـا ي

 (:5جدوإ )
 
 
 
( الفروق بين متلسطي رتب درجات أفراد المعملعتين التعريبية والضا طة في القياا 0جدول )

 البعدي على مقياا األلكسيثيميا )األ عاد والدرجة الكلية( لدى طالب العامعة
 مستلي الداللة Zقيمة  Uقيمة  معملع الرتب متلسط الرتب ب المعملعة المتغيرات

ديد صعوبة تح
 المشاعر

  553913 8930 51 التجريبية
39133 

 
29001 

 
 022913 55979 51 الضابطة 3‚35

صعوبة وصأل 
 المشاعر

  552933 8959 51 التجريبية
29333 

 
29127 

 
 025933 55990 51 الضابطة 3‚35

 قصور أحالم 
 اليقظة

  555913 8953 51 التجريبية
59133 

 
29058 

 
 020913 55973 51 الضابطة 3‚35

التفكير الموجه 
 خارجًيا

  555933 8950 51 التجريبية
59333 

 
29055 

 
 020933 55989 51 الضابطة 3‚35

 
 الدرجة الكلية

  553933 8933 51 التجريبية
39333 

 
29900 

 
 021933 50933 51 الضابطة 3‚35

( بـين متوســطي 3935داللـة ) ( وجــود فـروف دالـة إحصـائًيا عنــد مسـتوى 5يتضـ  مـن جـدوإ )
رتــب درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي األلكســيثيميا )األبعــاد والدرجــة الكليــة(، وذلــك فــي 

 اتجاه المجموعة التجريبية ذات المتوسط األصغر.
 نتائج الفرض الثاني:  -ثانياا
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ين متوســطي توجــد فــروف دالــة إحصــائًيا بــللتحقــق مــن الفــرض الثــاني والــذي يــنص علــى أنــه ب
رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقيـاس األلكسـيثيميا )األبعـاد 

 . والدرجة الكلية( في اتجاه القياس البعديب
 إلشــارة الرتــب للمجموعــات الصــغيرة المرتبطــة قــام البــاحثون باســتخدام اختبــار ويلكوكســن

Wilcoxon Signed Ranks Test شأل عن مدى داللة الفروف بين القياسين القبلي والبعدي ، للك
 للمجموعة التجريبية على مقياس األلكسيثيميا )األبعاد والدرجة الكلية( لدى طالب الجامعة.

لالختبـارات الالبارامتريـة لمجمـوعتين  "Effect size"بحسـاب حجـم التـأثير  الباحثون كما قام 
 المعادلة التالية:بعدى( باستخدام –مرتبطتين )قياس قبلى 

 
 

                                             Z 

                                   h2 =   

 

 (189، 5355)ممدو  الكنانى،  
للحعــم علــى قــوة تــأثير البرنــامج فــي تنميــة  "Cohen"البــاحثون محعــات بكــوفنب  اســتخدموقــد 

 عة التجريبية كالتالي:األلكسيثيميا لدى طالب الجامعة بالمجمو 
 ( من التباين الكلى اشير إلى حجم تأثير ضعيف.3935( التأثير الذي ُافسر )5
 ( من التباين الكلى اشير إلى حجم تأثير متوسط.3930( التأثير الذي ُافسر )5
)صال  مراد،  ( أو أكثر من التباين الكلى اشير إلى حجم تأثير قوي 3951( التأثير الذي ُافسر )0

 (:0. وكانت النتائج كما يوضحها جدوإ )(528، 5333
( الفروق بين متلسطي رتب أفراد درجات المعملعة التعريبية في القياسين القبلي 3جدول )

 والبعدي على مقياا األلكسيثيميا )األ عاد والدرجة الكلية( لدى طالب العامعة

 المتغيرات
اتعاه فروق 

 الرتب
متلسط  ب

 الرتب
معملع 

 الرتب
الداللة  Z قيمة

 اإلحصائية
حعم 

  2hالت ثير
مقدار 
 الت ثير

صعوبة 
تحديد 
 المشاعر

  553933 8933 51 السالبة
09255 

 
3935 

 
39885 

 
 33933 3933 3 الموجبة قوي 

 - - 3 المتساوية
 - - 51 الكلي

صعوبة 
وصأل 
 المشاعر

  553933 8933 51 السالبة
09252 

 
3935 

 
39882 

 
 33933 3933 3 الموجبة قوي 

 - - 3 المتساوية
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 المتغيرات
اتعاه فروق 

 الرتب
متلسط  ب

 الرتب
معملع 

 الرتب
الداللة  Z قيمة

 اإلحصائية
حعم 

  2hالت ثير
مقدار 
 الت ثير

 - - 51 الكلي
قصور 
أحالم 
 اليقظة

  553933 8933 51 السالبة
09250 

 
3935 

 
39882 

 
 33933 3933 3 الموجبة قوي 

 - - 3 المتساوية
 - - 51 الكلي

التفكير 
الموجه 
 خارجًيا

  553933 8933 51 السالبة
09258 

 
3935 

 
39881 

 
 33933 3933 3 الموجبة قوي 

 - - 3 المتساوية
 - - 51 الكلي

 
 

الدرجة 
 الكلية 

  553933 8933 51 السالبة
09255 

 
3935 

 
39885 

 
 33933 3933 3 الموجبة قوي 

 - - 3 المتساوية

 - - 51 الكلي

( بــين متوســطي 3‚35إحصـائًيا عنــد مســتوى داللـة ) ( وجـود فــروف دالــة0يتضـ  مــن جــدوإ )
المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القياســـين القبلـــي والبعـــدي فـــي األلكســـيثيميا )األبعـــاد والدرجـــة  درجـــاترتـــب 

 الكلية(، وذلك في اتجاه القياس البعدي ذي المتوسط األصغر.
 ،٪8891، ٪8892، ٪8892، ٪8895إلـى أنـه امعـن تفسـير  2hوتشير قيم مربع معامل إيتـا 

قصــور أحــالم  مــن التبــاين فــي درجــات صــعوبة تحديــد المشــاعر، صــعوبة وصــأل المشــاعر، 8895٪
اليقظــة، التفكيــر الموجــه خارجًيــا، والدرجــة الكليــة لرلكســيثيميا علــى الترتيــب، وفــي كميــات كبيــرة مــن 

ية المرتفعة وجدوى التباين الُمفسر بواسطة المتغير المستقل )البرنامج العالجي(، وفذا يدإ على الفعال
وبـــذلك يتحقـــق الفـــرض الثـــاني مـــن فـــروض البرنـــامج فـــي خفـــض األلكســـيثيميا لـــدى طـــالب الجامعـــة، 

 البحث.
 مناقشة وتفسير نتائج الفرضين األول والثاني:

كشــفت نتــائج البحــث عــن فعاليــة برنــامج العــالن القــائم علــى تنظــيم االنفعــاالت المســتخدم فــي 
(؛ 5المجموعة التجريبية، واتض  ذلك من نتـائج الفـرض األوإ جـدوإ )أفراد  لدىخفض األلكسيثيميا 

حيــــث حــــدا انخفــــاض داإ فــــي درجــــة ومســــتوى مــــا يبداــــه أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة مــــن أعــــراض 
 األلكسيثيميا بعد تطبيق البرنامج عليهم، وذلك قياًسا بالمجموعة الضابطة في القياس البعدى. 

( لتدعم تلك الفعالية؛ حيث جا ت الفـروف دالـة فـي 0وإ )كما جا ت نتائج الفرض الثاني جد
 اتجاه القياس البعدي قياسًا بما كان األمر عليه في القياس القبلي.

والتــي  (Mazaheri et al., 2014)ة مــازفري وآخــرين دراســوتتفــق فــذه النتــائج مــع نتــائج 
ت االنفعاليــة )االكت ــاب كشــفت عــن فعاليــة التــدخل القــائم علــى تنظــيم االنفعــاالت فــي خفــض المشــعال
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التـي ألهـرت أن تنظـيم  (Safavi et al., 2016)والقلـق والضـغوط(، ونتـائج دراسـة سـافافى وآخـرين 
االنفعــــاالت عــــدإ مــــن أســــاليب التعامــــل عنــــد مواجهــــة المشــــعالت لــــدى الطــــالب الــــذين اعــــانون مــــن 

هـرت فعاليـة التــدخل والتــي أل (Houck et al., 2017)األلكسـيثيميا، ونتـائج دراسـة فــو  وآخـرين 
القائم على استخدام مهارات تنظيم االنفعاالت في معالجة سلوكيات المخاطر النفسية للمرافقين الـذين 

والتــي   (Renna et al., 2018)رينــا وآخــرين وكــذلك نتــائج دراســةاعــانون مــن مشــعالت نفســية، 
العام واالكت اب لدى طالب  فعالية العالن القائم على تنظيم االنفعاالت في خفض القلقتوصلت إلى 

 الجامعة. 
تعـــرض المجموعـــة التجريبيـــة لجلســـات البرنـــامج ويفسرررر البررراحثلب تلرررك النترررائج فررري ضرررل  

تنظــــيم االنفعــــاالت ومــــا تضــــمنه مــــن اســــتراتيجيات تكيفيــــة لتنظــــيم االنفعــــاالت  علــــىالعالجــــي القــــائم 
ب علـــى الـــوعي باالنفعـــاالت تــدريب الطـــال )اإلاجابية والسلبية على حد سوا (، والتي تمثلت في

اإلاجابيــة والســلبية، ثــم تــدريبهم علــى قبــوإ االنفعــاالت اإلاجابيــة والســلبية، وأخيــًرا تــدريبهم علــى إعــادة 
معارف وخبرات كان لهـا دورًا التقييم والتعبير عن االنفعاالت اإلاجابية والسلبية، فمن خاللها تم تقدام 

االنفعــاالت المختلفـة ووصــفها، وكيفيــة تنظــيم انفعــاالتهم  بـارزًا فــي مســاعدة الطــالب فـي التعــرف علــى
وضــبط خـالإ مـا امــرون بـه مــن مواقـأل، وتكــوين انفعـاالت إاجابيـة تــرتبط بسـلوكيات تكيفيــة إاجابيـة؛ 

معونات االستجابة االنفعالية من خالإ الفهم االنفعالي للمواقـأل والتعبيـر عـن تلـك الخبـرات االنفعاليـة 
لو  مـــنظم وتعزيـــز حالـــة الســـرور أو تجنـــب األلـــم قـــدر المســـتطا ، بمـــا وتوجيههـــا للحصـــوإ علـــى ســـ

 يتناسب وتحقيق أفدافه.
تنظـيم مـن أن العـالن القـائم علـى  (Cote et al., 2013, 65) كـوت وآخـرون وفو ما يدعمه 

الشــخص علــى أن افهــم االنفعــاالت ويتقبلهــا، والبقــا  متحعمــًا فــي ســلوكياته، وتبنــي  اســاعداالنفعـاالت 
ات موجهـــة إلـــى أفـــداف فـــي وجـــود انفعـــاالت ســـلبية، باإلضـــافة إلـــى مســـاعدة الشـــخص علـــى ســـلوكي

اســتخدام اســتراتيجيات تنظــيم االنفعــاالت بطريقــة مرنــة؛ بحيــث اصــب  قــادرًا علــى االســتجابة ألفدافــه 
مــن أن المعــالجين فــي  (Greenberg, 2004)ومــا يدعمــه جرينبــرن الشخصــية والمطالــب الموقفيــة. 

ــــائ ــــون كمــــدربين عــــاطفين لمســــاعدة المرضــــى علــــى إدارة العــــالن الق ــــى تنظــــيم االنفعــــاالت اعمل م عل
انفعـــاالتهم واالســـتفادة منهـــا بطـــرف مفيـــدة عـــن طريـــق زيـــادة وعـــيهم االنفعـــالي ومســـاعدتهم علـــى فهـــم 

 خبراتهم العاطفية.

األلكســيثيميا إلــى تنــو  الفنيــات المســتخدمة؛  ويعــزي البــاحثون قــوة تــأثير البرنــامج فــي خفــض
على أن اصبحوا أكثر قدرة علـى الـوعي بانفعـاالتهم وانفعـاالت اآلخـرين؛ فمـن  الطالبوالتي ساعدت 
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خــالإ تنــو  الفنيــات المســتخدمة فــي البرنــامج حــدا فهــم وتحديــد للمشــاعر واالنفعــاالت والتعبيــر عنهــا 
ى اســتخدام لآلخـرين باســتخدام الكلمــات والتعبيــرات اللفظيــة وةيــر اللفظيـة، وتحســنت قــدرة الطــالب علــ

الخياالت، ووضع تصورات ذفنية لرحداا التي امرون بها في المواقأل الحياتيـة أكثـر مـن اعتمـادفم 
على خبرات اآلخرين، كما أن فذا التنو  تناسب مع الفروف الفرداة بـين الطـالب ممـا جعـل الجلسـات 

 أكثر إثارة وتشويقًا.
تقـدام تكليفـات منزليـة فـي نهااـة إلـى  كما يرجع نجا  البرنامج الحـالي فـي خفـض األلكسـيثيميا

كل جلسة، والتأكيد على كل طالب على أفمية القيام بها في المنزإ، ومراجعتها في كل جلسـة تاليـة، 
كذلك تم االعتماد في تقييم البرنامج على التقييم المرحلي، بأن اعون في نهااة كل جلسة من جلسـات 

ن اســتيعاب أفــراد المجموعــة التجريبيــة لكــل جلســة مــن البرنــامج مجموعــة مــن األســ لة وذلــك للتأكــد مــ
 وذلك على مدار جلسات البرنامج العالجي.  جلسات البرنامج،

   نتائج الفرض الثالث: -ثالثاا
ال توجد فروف دالة إحصائًيا بين متوسـطي للتحقق من الفرض الثالث والذي ينص على أنه: ب

ـــة فـــي القياســـ ـــراد المجموعـــة التجريبي ـــاس األلكســـيثيميا رتـــب درجـــات أف ين البعـــدي والتتبعـــي علـــى مقي
 . )األبعاد والدرجة الكلية(ب

 Wilcoxon للمجموعــات الصــغيرة المرتبطــة باســتخدام اختبــار ويلكوكســن البــاحثون قــام 

Signed Ranks Test  وحسـاب قيمـة ،(Z)  وذلـك بتطبيـق مقيـاس األلكسـيثيميا )األبعـاد والدرجـة
جموعــة التجريبيـــة بعــد مـــرور شــهرين مــن القيـــاس البعــدي، وكانـــت الكليــة( لــدى طـــالب الجامعــة بالم

 (:2النتائج كما يوضحها جدوإ )
( الفروق بين متلسطي رتب درجات أفراد المعملعة التعريبية في القياسين البعدي 0جدول )

 والتتبعى على مقياا األلكسيثيميا )األ عاد والدرجة الكلية( لدى طالب العامعة
 المتغيرات

 الداللة اإلحصائية Zقيمة  معملع الرتب متلسط الرتب ب روق الرتباتعاه ف

صعوبة 
تحديد 
 المشاعر

  23933 0909 0 السالبة
39005 

 
 50933 1953 1 الموجبة ةير داإ

 - - 2 المتساوية
 - - 51 الكلي

صعوبة 
وصأل 
 المشاعر

  51913 1959 0 السالبة
39017 

 
 53913 2953 1 الموجبة ةير داإ

 - - 9 المتساوية

 - - 51 الكلي

قصور 
أحالم 

  57933 2991 2 السالبة
39250 

 
 50933 1953 1 الموجبة ةير داإ
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 المتغيرات
 الداللة اإلحصائية Zقيمة  معملع الرتب متلسط الرتب ب روق الرتباتعاه ف

 - - 0 المتساوية اليقظة

 - - 51 الكلي
التفكير 
الموجه 
 خارجًيا

  9933 0913 5 السالبة
59050 

 
 57933 2980 0 الموجبة ةير داإ

 - - 9 ةالمتساوي
 - - 51 الكلي

 
 

الدرجة 
 الكلية 

  58913 9950 2 السالبة
39235 

 
 09913 1900 9 الموجبة ةير داإ

 - - 2 المتساوية

 - - 51 الكلي

ـــة )2يتضـــ  مـــن جـــدوإ ) ـــد مســـتوى دالل ـــة إحصـــائًيا عن ـــين 3931( عـــدم وجـــود فـــروف دال ( ب
يـــة فـــي القياســـين البعـــدي والتتبعـــي فـــي األلكســـيثيميا متوســـطي رتـــب درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريب

)األبعاد والدرجة الكلية(، وفو ما اشير إلى أن تطبيق البرنامج العالجي القائم على تنظيم االنفعاالت 
على الطـالب بالمجموعـة التجريبيـة أدى إلـى خفـض األلكسـيثيميا لـديهم، ولـه أثـره اإلاجـابي حتـى بعـد 

 ذلك يتحقق الفرض الثالث من فروض البحث.انتها  فترة المتابعة، وب
والتـي ألهـرت  (Houck et al., 2017)مـع نتـائج دراسـة فـو  وآخـرين  النتـائجوتتفـق فـذه 

ممـا يـدإ علـى  دالة إحصائًيا في القياسـين البعـدي والتتبعـي فـي السـلوكيات الخطـرة، فروف وجود  عدم
 Renna et)رينـا وآخـرين دراسـةذلك نتـائج بقـا  واسـتمرار التـدخل القـائم علـى تنظـيم االنفعـاالت، وكـ

al., 2018)   فعاليـة العـالن القـائم علـى تنظـيم االنفعـاالت فـي خفـض القلـق العـام والتـي أسـفرت عـن
واالكت ــاب لــدى طــالب الجامعــة، وقــد تــم الحفــال علــى فــذه المعاســب طــواإ فتــرة المتابعــة، ممــا اشــير 

 ت في خفض القلق العام واالكت اب واستمرار فعاليته.إلى فعالية العالن القائم على تنظيم االنفعاال
ويفسر الباحثلب هذه النتيعة في ضل  األثر اإليعابي للبرنامج العالجي القرائم علرى تنظريم 

في االستفادة من تنميـة الخبـرات والتجـارب الحيـة التـي عاشـها طـالب المجموعـة التجريبيـة االنفعاالت 
مــن الممارســات الســلوكية الصــحيحة المســتمدة مــن العمــل علــى  ، واكتســابهم جملــةالبرنــامجطيلــة مــدة 

إعادة تشعيل البنية المعر ية واالنفعالية وتعديلها وفق طريقة تعمل على تصحي  األمـور، والـتحعم فـي 
انفعــاالتهم وحــل المشــعالت بطريقــة علميــة فــي المواقــأل الحياتيــة المتنوعــة؛ ممــا جعــل فــذه التعــديالت 

 والوجداني وفو ما أسهم في ثبات فعالية البرنامج لمدة أطوإ. جز  من بنائهم المعرفي
المنزليــة الطــالب أعضــا  المجموعــة التجريبيــة فــي ممارســة مــا تــدربوا  التكليفــاتوقــد ســاعدت 

ـــبهم األزمـــات النفســـية وتســـهم فـــي تخفيـــف  ـــة، والتـــي بـــدورفا تجن عليـــه فـــي المواقـــأل الحياتيـــة المختلف
الطـالب علـى انتقـاإ أثـر الـتعلم والتـدريب إلـى الحيـاة اليوميـة، كمـا المعاناة، فكان مـن شـأنها مسـاعدة 
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ســافمت ممارســة تمرينــات االســترخا  )العضــالت، واليــدين، والســاعدين، والرقبــة، والكتفــين، والوجــه، 
والمعدة، والفخذين، والساقين، وأخذ نفس عميق شهيق وزفير بصورة بطي ـة( فـي الجلسـات إلـى انتقـاإ 

ممـا كـان لـه  االسترخا  مهارة جديدة امعن تطبيقها في أي موقـأل دون تعليمـات؛ أثر التدريب وأصب 
 األثر الواض  في تعميم ممارستها خارن الجلسات العالجية.

كما اعزي الباحثون استمرار فعالية البرنامج العالجي وكفا ته في خفض كل مـن األلكسـيثيميا 
غيير؛ حيث ُتعد مرونة السلو  اإلنساني من المبادئ اإلنساني وقابليته للتعديل والت السلو إلى مرونة 

واألسس العامة التي اقوم عليها العالن النفسي وتمثل قيمة نظرية وتطبيقية مهمـة فـي تخطـيط وتنفيـذ 
 وتقييم البرامج العالجية.
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